SERUM NA WAKACJE
Farewell to pięć rodzajów serum firmy Croma Pharma przeznaczonych do pielęgnacji skóry
z różnymi potrzebami. Składniki tych produktów zostały bardzo precyzyjnie dobrane. To
celowana pielęgnacja dla skóry z oznakami starzenia się, tłustej, podrażnionej, suchej oraz
do okolicy oczu. Od lipca kosmetyki te występują w wersji „travel” – w małych opakowaniach
o pojemności 5 ml, zamiast klasycznych - 30 ml.
Więcej na: www.croma.pl

PO ZABIEGACH
MEDYCYNY
ESTETYCZNEJ
Z myślą o podrażnionej i wymagającej skórze po
procedurach medycyny estetycznej marka Dives
Med stworzyła trzy kremy do pielegnacji. Mają
one działanie regenerujące, ochronne i odżywcze.
Zapewniają skórze odpowiedni poziom nawilżenia
i zabezpieczają przed szkodliwym działaniem
czynników zewnętrznych. Więcej informacji na
temat ich kojącego i dobroczynnego działania
znajduje się na www.divesmed.pl

IDEALNE CIAŁO
DZIĘKI ICOONE
Urządzenie ICOONE dystrbuowane przez firmę
Mrotex wyróżnia się spośród innych maszyn do modelowania sylwetki technologią
Roboderm ®. Dzięki niej skóra otrzymuje 21 600 bodźców mikrostymulacyjnych na minutę, co pozwala na opracowanie całego ciała w 20 minut. Najbardziej newralgiczne strefy ciała można modelować za pomocą dodatkowych technologii: lasera diodowego
915 nm oraz LED 650 nm, co zdecydowanie przyspiesza efekty zabiegu. Jest on skuteczny,
bezpieczny i przyjemny, dlatego pacjenci
tak chętnie go wybierają.
www.icoone.pl
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PROGRAMÓW NA CIAŁO

I TWARZ DLA MĘŻCZYZN

• Widoczne rezultaty już od pierwszej sesji.
• Możliwość stosowania codziennie.
• Głowice dostosowane do każdego typu skóry,
nawet najbardziej delikatnej i problematycznej.
• Precyzja w masażu najbardziej
wrażliwych i czułych miejsc.

www.icoone.pl
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